
  

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – zá ří a říjen 2012 

 
 
 

úterý 

11. září  
14:00-16:00 – Beseda s knihovnicí Jind řiškou 

Klaudovou o zvukových knihách a jejich p ůjčování 

(přihlášky do 10. 9.) 

středa 

12. září 
10:00-12:00 – Klub čtenářů ve st ředisku (možno 

přinést vlastní noviny, časopisy, knihy) 

úterý 

18. září 
14:00-16:00 – Komentovaná výstava velkých 

fotografií Martina Dvo řáka z Austrálie a Nového 

Zélandu v Synagoze  

(přihlášky do 17. 9.)  

sobota 

22. září 
13:00-17:00 – Den otev řených dve ří v břeclavské 

nemocnici – podrobnosti v samostatné pozvánce 

úterý  

25. září 
14:00-16:00 – Hodnotící a motiva ční posezení, plány 

aktivit na další období  

 
Na říjen p řipravujeme:  

2.10.  (úterý) – Výlet na Pohansko spole čně s kolegy a jejich klienty 

ze Znojma a Brna (p řihlášky do 28. 9.!)  

6.10. (sobota) – TyfloBrno, sout ěž v prostorové orientaci a 

samostatné pohybu v Brn ě  

9.10. (úterý) – České operety, hudební program v M ěstské knihovn ě 

Břeclav  

10.10. (středa) – Klub čtenářů  

… a další, které budou up řesněny v p říštím programu  

 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 

Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole | návštěvní den: čtvrtek 13 - 17 hod. 
T: 515 919 770 | M: 774 715 100, 603 433 920 | E: info@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

Upozor ňujeme klienty, že od zá ří 2012 se na SOU Sovadinova m ění 

provozní režim a v chodb ě, kde sídlí také TyfloCentrum, bude nov ě 

v provozu školní jídelna. Proto budou bývat vstupní  dve ře z ulice 

odemčeny a otev řeny.  

Z důvodu Vaší bezpe čnosti i pohodlí p ři pohybu po chodbách školy 

však žádáme, ABYSTE VŽDY P ŘI PŘÍCHODU DO TYFLOCENTRA 

ZVONILI A VYČKALI U VSTUPNÍCH DVEŘÍ NA PŘÍCHOD 

PRACOVNICE, KTERÁ VÁS DOPROVODÍ!  NEVSTUPUJTE DO 

BUDOVY BEZ DOPROVODU!   

Pokud pracovnice nep řijde, opakujte zvon ění. V případě, že nejsou 

úřední hodiny nebo se nekoná naplánovaná akce s klien ty a 

pracovnice nep řichází, není p řítomna na pracovišti. PROSÍME 

NEVSTUPUJTE DO BUDOVY A DOMLUVTE SI SCH ŮZKU 

TELEFONICKY V JINÝ DEN. D ěkujeme za pochopení!  

 

Každou st ředu můžete od 13:00 do 17:00 hodin navštívit sociáln ě 

právní poradnu. V ostatní dny a časy poskytujeme individuální 

služby dle požadavk ů klient ů nebo se koná n ěkterá z výše 

uvedených aktivit. Klidn ě však zavolejte, mobil nosíme s sebou.  

 

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  

Mgr. Ji řina Falková, sociální pracovnice  

TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Břeclav 

Sovadinova ulice 6, 690 25  B řeclav  

Konzulta ční a poradenský den: st ředa 13:00 až 16:00 hodin 

Pevná linka: 532 308 076, mobil: 774 715 106 

E-mail: breclav@centrumpronevidome.cz   

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav  

 


